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Предмет: додатнe информације или појашњења бр.2  у вези са 

припремањем понуде ЈН добара – тонери ЈН.ОП ОС 12/2015 

 

 Дана 27.04.2015.године примили смо mail - Допис којим заинтересовано лице 

тражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде ЈН 

добара – тонери ЈН.ОП ОС 12/2015, у оквиру којег је постављено следеће питање: 

1.Обраћамо вам се са захтевом да додатни услов – потврду издату од 

званичног дистрибутера произвођача опреме преиначите у изјаву понуђача да ће 

тонери бити оригинални. Разлог је основан јер куће који су представници LEXMARKA 

не желе да издају никоме ту потврду изузев једне куће са којим су постигле договор а 

то би означило ограничење тржишта, тако да би сте Ви морали ради очувања 

конкуренције да усвојите наш захтев, пошто ће Вам се појавити само један понуђач 

због LEXMARKA. 

 На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) Комисија за јавну набавку припремила је додатне 

информације или појашњења: 

 Управа за заједничке послове покрајинских органа, као наручилац у смислу 

Закона о јавним набавкама, нема у току јавну набавку под називом „јавна набавка 

добара – тонера“, као је то заинтересовано лице навело у свом допису. 

У току је јавна набавка под бројем ЈН ОП ОС 12/2015 чији је предмет нанабвке 

набавка добара – канцеларијски материјал, у оквиру које је и део где су предмет 

набавке и тонери. 

У оквиру додатних услова за учешће у предметном поступку јавне набавке  

дефинисаних у делу 5) Конкурсне документације Наручилац није одредио као 

додатни услов у смислу члана 76. Закона о јавним набавкама „потврду издату од 

званичног дистрибутера произвођача опреме“. 

У оквиру дела 3) Конкурсне документације тачка 3)2) квалитет, количина и 

опис добара, радова или услуга, наручилац је дефинисао захтев да понуђени тонери 

морају бити оригинални и као доказ од понуђача ,да нуде оригинални тонер, па и 

тонер марке LEXMARK, тражи се достављање „ауторизација издата од стране 

произвођача опреме односно произвођачевог представништва за територију 

Републике Србије, којом гарантује да су понуђени  .... LEXMARK....  тонери 

оригинални производи произвођача опреме“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
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Тражени захтев односно начин доказивања испоњења истог и чињења понуде 

одговарајућом представља потребу наручиоца да набави оригинални тонер  из чега 

произилази и потреба за додатном заштитом да ће такав производ односно добро 

неспорно и добити. 

С обзиром да произвођачи  опреме односно произвођачева  представништва за 

територију Републике Србије сарађују са већим бројем фирми на територији 

Републике Србије не сматрамо да на овај начин може доће до нарушавања 

конуренције и ограничења тржишта. 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12 и 14/15) Наручилац доставља одговор у писаном облику 

занитересованом лицу и истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs. 

 

 

 

Комисија: 

1.Јелена Шкорић, члан 

2.Станислав Свирчевић, члан 

3.Гордана Гошић, члан 

 

  
 
 
 

 

 

 


